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Az intézményben – az elfogadott Pedagógiai Programban foglaltak alapján – a 
8. évfolyam végén záróvizsgát tartunk. A vizsgatárgyakat és vizsgaformákat a 
Pedagógiai Program tartalmazza. 
 

1. A vizsgák célja 
 

 Az általános iskolai ismeretek összefoglalása, szintetizálása, 
gyakorlati alkalmazása. 
 

 A továbbhaladáshoz szükséges ismeretek rendezett áttekintése és 
számonkérése. 
 

 Tanulóink felkészítése a középfokú tanulmányokra. 
 

 A felkészülés során az információszerző, feldolgozó technikák, a 
tanulási módszerek komplex alkalmazásának gyakorlása. 
 

 Az írásbeli feladatmegoldó és szóbeli kifejezőkészség, előadásmód 
fejlesztése. 

 
 Az ismeretfeldolgozási képességek alkalmazása, fejlesztése. 

 
 Számolási készségek, logikai képességek alkalmazása a 

gyakorlatból vett feladatok megoldása során. 
 

 Az általános iskolai kötelező irodalom ismeretének számonkérése. 
 

 Annak biztosítása, hogy a tanulók vizsgahelyzetben tudjanak 
számot adni tudásukról. 
 

2. A vizsgák előkészítése, időrendje 
 

 A vizsgatételek, vizsgakövetelmények jegyzékének közzététele: 
Időpont: évente november 15-ig 
Felelős: a munkaközösségek javaslatai alapján az igazgatóhelyettes. 
A vizsgakövetelményeket véleményezi a Diákönkormányzat. 
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 Elővizsga tartható indokolt esetben a tanuló és az ügyében eljáró 
szülő írásos kérelme alapján.  

                   Az elővizsgát az igazgató engedélyezi. 
Az elővizsga kérelem beadásának határideje: évente március 1-jéig. 
Az elővizsga időszak: március 10-től – március 31-ig. 
 

 Vizsgaidőszak: minden év májusában. 
 

 Amennyiben a tanuló a vizsgarendben szereplő időpontban nem tud 
részt venni a vizsgán, vizsgáztatását a javítóvizsgára vonatkozó 
időkereten belül kell megtartani, legkésőbb június 10-ig.  

 
 Ettől eltérő javítóvizsga időpontot az intézmény igazgatója 

engedélyezhet.  
 

 Eredménytelen vizsga esetén javítóvizsgát kell tenni. 
 

 A javítóvizsga előtt legalább egy konzultációs alkalmat biztosítani 
kell az érintett tanuló részére. 

 
3. Felkészülés a vizsgákra 

 
 A vizsgára történő felkészülést a szaktanárok és a szakterület 

szerinti munkaközösségek segítik. 
 A tanuló által igénybe vehető segítség formái: 

 
a.) szaktanári konzultáció; 
b.) tanórai keretben történő tételfeldolgozás, feladatmegoldás. 
 
 

4. A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 
 
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az iskola igazgatója 
bízza meg a vizsgát megelőzően legalább egy héttel szóban értesíti az 
érintetteket.  A vizsgabizottság három tagból áll, az elnök és két tag. A 
vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 
A vizsgáról jegyzőkönyv készül. Az elnök és a tagok a jegyzőkönyvet 
aláírják, melyet az iskola irattárába helyeznek. a jegyzőkönyv melléklete a 
vizsgázók írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli 
felkészülés alatti jegyzetei.  
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Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák 
megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A dolgozatok egy év múlva 
selejtezhetők. 

 
5. A vizsgáztatás folyamata 

 
A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt termekben és 
időpontokban zajlanak. 
A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak.  
Egy napon egy vizsga tartható. 
A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint 
megjelenni. 
A vizsgán a vizsgázó az iskola hivatalos ünnepi öltözetét viseli. 
A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással 
nem beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják.  Rendbontás esetén 
a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló 
részére a vizsgát felfüggesztheti. 
Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el és nyomtatott formában 
a vizsgát szervező igazgatóhelyettesnek leadja legkésőbb az írásbeli vizsgát 
megelőző napon. 
A vizsgateremben egy időben padonként egy tanuló vizsgázhat. 
Az ülésrendet a felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzíti. 
A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak, a 
kidolgozási idő lejártával a felügyelő tanár az időpont feltüntetésével 
összeszedi a dolgozatokat és a piszkozatokat és a vizsgairatokhoz mellékeli. 
A rajzokat, szerkesztéseket ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell 
elkészíteni. 
A szóbeli vizsga tételeit a szaktanár állítja össze és a vizsgát szervező 
igazgatóhelyettesnek leadja, legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. A 
szóbeli vizsgán három tanuló tartózkodik a vizsgateremben, melyből egy fő 
vizsgázik, két fő felkészül. A vizsga folytatólagosan, szünet közbeiktatása 
nélkül folyik. 
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett tantárgyi mentesítés miatt szóbeli 
vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben vizsgabizottság 
előtt felel. 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő vizsgázó számára a rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel meg 
kell növelni, és részükre biztosítani kell a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
68.§. rájuk vonatkozó bekezdéseit. 
Ha a tanuló igazoltan hiányzik a kijelölt vizsganapon, az igazgató 
engedélyezheti, hogy a tanuló a kiírt időponttól eltérő időpontban tegyen 
vizsgát. 
  



Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Vizsgaszabályzat 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. a tanulmányok alatti vizsgákra 
  

5 
 

 
Szóbeli vizsga (magyar irodalom) 

 
 a szóbeli vizsgafeleletre a tanulók számára legalább 15 perc  

felkészülési időt kell biztosítani; 
 a vizsgázó a felkészüléshez segédanyagokat használhat (a 

vizsgabizottság által kiadott versek és novellák, kötelező irodalom); 
 a feleletre 10 perc áll rendelkezésre; 
 a szóbeli vizsgáztatás vizsgabizottság előtt történik; 
 a vizsgáztató, a szóbeli felelési módnál nehézségekkel küzdő tanulók 

esetében köteles segítő magatartást tanúsítani; 
 a tétel visszaadása elégtelen vizsgajegyet jelent. Új tétel húzásakor a 

két érdemjegy átlagából kell a végleges vizsgajegyet meghatározni. 
 

Írásbeli vizsga (matematika és magyar nyelv)  
 
a.) az írásbeli vizsga feladatainak megoldására 60 perc áll 

rendelkezésre, amelyhez a megadott segédeszközök használhatók. 
 
 

6. Vizsgamentesség 
 

A vizsgán való részvétel kötelező. 
 
A vizsgaszabályzatban rögzített feltételek teljesülése esetén a tanuló 
mentesül a vizsgakötelezettség alól. 
 
Vizsgamentességet kap a tanuló a vizsgatárgyból a 7-8, évfolyamos 
versenyeken elért alábbi helyezések alapján: 
 

 a városi szintű tanulmányi versenyeken elért I-III. helyezés; 
 felmenő rendszerű megyei tanulmányi versenyen elért I-X. helyezés; 
 felmenő rendszerű országos tanulmányi versenyen elért I-XX. 

helyezés; 
 országosan meghirdetett, vizsgatárgyhoz kapcsolódó pályázaton elért 

I-X. helyezés. 
 

7. A vizsga értékelése 
 
 A tanuló szóbeli és írásbeli teljesítményének értékelésére a Pedagógiai 

Programban megfogalmazottak érvényesek. 



Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Vizsgaszabályzat 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. a tanulmányok alatti vizsgákra 
  

6 
 

Az írásbeli dolgozat értékelésekor az elért százalékos teljesítmény 
érdemjegyekre történő átváltása: 
 
 

Teljesítmény (%) Érdemjegy 
0-35 elégtelen (1) 

36-50 elégséges (2) 
51-75 közepes (3) 
76-90 jó (4) 
91-100 jeles (5) 

 
 A szóbeli és az írásbeli vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel 

történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít 
meg. Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső 
eredmény a vizsgarészekre adott osztályzatok átlaga. 

 A vizsgák eredményének kihirdetése szóbeli vizsga esetén a vizsgát 
követő napon történik.  

 Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése öt munkanapon belül 
történik.  
 

 A mentességet kapott tanulónak az adott vizsgatárgyra vonatkozó 
érdemjegye jeles. 
 

 A vizsgajegy az adott tantárgy év végi osztályzatát egész értékkel 
befolyásolhatja. 
 

 A vizsgaeredményekről az iskola Tanúsítványt állít ki, amit a 
bizonyítványba be kell helyezni. 

 
 
Vitás esetekben: 
 

- a vizsgázónak joga van az értékeléssel kapcsolatos részletes 
indoklást és magyarázatot kérni a vizsgabizottságtól; 
 

- a szülők a kijelölt időpontban megtekinthetik a vizsgáztatás 
dokumentumait; 

 
 

- a vizsgaeredménnyel kapcsolatosan az iskola igazgatójához 
felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani, az eljárást a 2011. évi 
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CXC. törvény a nemzeti köznevelésről idevonatkozó 
paragrafusai szerint kell lefolytatni. 

 
8. Záró rendelkezések (hatálybalépés, módosítás, nyilvánosság) 

 
 A jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat a 2014/2015-ös tanévtől 

kell alkalmazni. 
 A Pedagógiai Program 3.5.4. „MÉRÉSEK” pontban 

meghatározottak szerint kell a vizsgaszabályzatot elkészíteni. A 
vizsgaszabályzat vizsgatárgyakra és vizsgaformákra vonatkozó 
szabályainak módosítása csak a Pedagógiai Program módosítása 
után lehetséges. 

 A Vizsgaszabályzatot az igazgató adja ki, a javaslattételi joggal 
rendelkezők véleményének figyelembe vételével. 

 A vizsga eljárási szabályainak módosítására javaslatot tehet: 
 
- szakmai munkaközösség; 
- Diákönkormányzat; 
- Iskolaszék; 

 
 A Vizsgaszabályzat nyilvános: minden érdeklődő számára 

megtekinthető az iskola irattárában, könyvtárában. A nyolcadik 
évfolyamos tanulók szülei tanév elején szülői értekezleten 
tájékoztatást kapnak a Vizsgaszabályzatról. 

 
 
 
 
 
Tiszaújváros, 2014. szeptember 01. 
 

Dorony Attiláné 
  igazgató 
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A Pedagógiai Programban jelölt belső mérések 
Tantárgy /Műveltségi 

terület, 

kompetenciák mérése 

ÉVFOLYAM 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer 

DI- 

FER 

       

Magyar nyelv és 
irodalom (magyar 
irodalom) 

       Vsz 

Magyar nyelv és 
irodalom (magyar 
nyelv) 

     D  Ví 

Magyar nyelv és 
irodalom (nyelvtan, 
helyesírás)  

 D  D     

Magyar nyelv és 
irodalom (szövegértés) 

 D  D 

 

    

Országos 
Kompetenciamérés 

     OKM  OKM 

Matematika  D  D    Ví 

Idegen nyelv      D 

INYM 

 INYM 

Idegen nyelv - két 
tanítási nyelvű tagozat 

 D   P1   A2 

KER 

 B1 KER 

Történelem      D   

Természettudományos 
ismeretek: fizika, 
kémia, biológia, 
földrajz 

       D 

Informatika      D  KM 

Testnevelés     NET 

FIT 

NET 

FIT 

NET 

FIT 

NET 

FIT 
D: Diagnosztikus mérés    A2 KER, B1 KER: KER szerinti mérés 
KM: Kimeneti mérés 8. évfolyam   P1: Pitman nyelvvizsga 
OKM: Országos Kompetenciamérés   INYM: Idegen nyelvi mérés 
Ví: Vizsga, írásbeli     Vsz: Vizsga, szóbeli 
NETFIT: Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt DIFER: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 



Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola KÉRELEM 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.  Vizsga mentességhez 

 
 

VIZSGAMENTESSÉGI KÉRELEM 

 

A tanuló neve: …………………………………………………………………….. 

Iskolája:   Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

   3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18. 

Tantárgy:  …………………………………………………………………….. 

A kérelem alapja: (konkrét megnevezés témakör, szint, eredmény) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Tiszaújváros, ……………………………… 
 

……………………………….. 
        tanuló 

A mentesség megadását javaslom: 
 

…………………………………………. 
      szaktanár 

__________________________________________________________________________ 

HATÁROZAT 

 

Név: ……………………………...……………… osztályos tanuló vizsgamentességi kérelmét 

� elfogadom � nem fogadom el 

 

�  Kérelmező tanuló megfelelt a Vizsgaszabályzatban rögzített vizsgamentességi  

 feltételeknek. 

�  Kérelmező tanuló nem felelt meg a Vizsgaszabályzatban rögzített vizsgamentességi  

 feltételeknek. 

 
Tiszaújváros, ……………………………… 

Dorony Attiláné 
        igazgató 


